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Dane klientów i dostawców 
 
 
Stan Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. 
 
1. Osoba odpowiedzialna 

Nazwisko / oznaczenie osoby 
odpowiedzialnej 

KERN-LIEBERS POLAND SP. Z O.O. SP. K. 

ulica Ul. Partyzantów 4 

Kod pocztowy / miejscowość 42-300 Myszków, Poland 

Telefon +48 34 313 09 75 

Adres e-mail: info@kern-liebers.pl 

Adres internetowy / URL www.kern-liebers.pl 

 
 
2. Przedstawiciele prawni osoby odpowiedzialnej 

Kierownictwo właściwej jednostki Jerzy Typel 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie 
danych 

Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Nazwisko Dr. Rainer Harwardt 

Przedsiębiorstwo 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Adres 
Im Ettenbach 13 a 
 

Kod pocztowy / miejscowość 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Telefon 
07805-918-2553 
 

Adres e-mail: Rainer.harwardt@orgateam.org 

Adres internetowy / URL www.orgateam.org 
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4. Cel gromadzenia danych, przetwarzanie danych, wykorzystanie danych, podstawa prawna 

Cel: 

Dane klientów i dostawców przetwarzane są w systemie ERP i systemie zarządzania kontaktami w 
ramach relacji biznesowych lub w celu nawiązania tych relacji, przetwarzania zamówień i 
związanych z nimi procesów, w celu marketingu, zakupu i sprzedaży produktów i/lub usług oraz 
zilustrowania historii procesów biznesowych i dokumentacji transakcji biznesowych (w ramach 
zarządzania jakością). Ponadto, zachowanie zakupowe jest oceniane pod kątem analiz rynkowych i 
sprzedaży nowych rozwiązań w ramach portfela produktów. 

Podstawa prawna / dopuszczalność gromadzenia danych: 

Art. 6 ust. 1 lit. b) Nawiązanie lub wykonanie umowy 
Art. 6 ust. 1 lit. a) Zgoda na pierwszy pobór danych 

 
 
5. Opis grup zainteresowanych osób i danych lub kategorii danych 

Grupa osobowa Dane / Kategoria danych 

Dostawcy, klienci 
Dane osoby kontaktowej (forma f zwracania się, 
tytuł, nazwisko, dane kontaktowe, zakres 
odpowiedzialności, dział) 
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6. Odbiorcy lub kategoria odbiorców, którym dane te mogą być przekazywane. 

Odbiorca 

Wewnętrznie: 
Sprzedaż, Zakupy, Produkcja, Projektowanie, Transport, 
Marketing, Kontroling, Rachunkowość finansowa, 
Zarządzanie projektami 
Zewnętrznie: 
Agenci handlowi (Włochy, Francja), urząd skarbowy 

Inne / Uwagi  

 
 
7. Standardowe okresy usuwania i weryfikacji danych 

Czas przechowywania danych 
(cykl życia, przechowywanie) 

Dokumenty archiwalne, które muszą być udokumentowane i 
przechowywane: 6 lub 10 lat 
"Ograniczenie przetwarzania" (nieaktywne) na wniosek 
osób, których dane dotyczą, lub po stwierdzeniu, że osoba, 
której dane dotyczą, opuszcza firmę 

 
 
8. Informacje uzupełniające dotyczące przetwarzania 

 Żadne dane nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza UE) 

 Masz prawo dostępu, sprostowania, anulowania, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia 

danych osobowych, które Cię dotyczą 

 Każda udzielona zgoda może zostać cofnięta przed wykorzystaniem danych do realizacji 

zamówienia. 

 Decyzje, np. w zakresie analizy rynku, nie są podejmowane na podstawie automatycznego 

podejmowania decyzji 

 Masz prawo do odwołania się do organu nadzorczego 

 


